LA CIUTAT DE LES PERSONES
1 . BENESTAR SOCIAL
L'Ajuntament d'Eivissa apostarà per uns serveis socials actius que millorin la qualitat de vida de la nostra ciutadania. Volem garantir la cohesió social, lluitar contra les desigualtats i potenciar la igualtat
d'oportunitats perquè ningú es quedi enrere.
Els drets socials, aquells que faculten els ciutadans a desenvolupar la seva autonomia, igualtat i llibertat, han de quedar garantits per poder assegurar la dignitat dels nostres habitants.
OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

1.1 Recuperarem com a prioritat de la nostra acció de govern les persones i els Serveis Pla estratègic integració nouvinguts
Socials. Aprofitarem, a la vegada, les ajudes del Govern balear per posar en marxa
plans estratègics d'integració dels nouvinguts, d'ajudes als aturats de llarga durada Pla estratègic aturats llarga durada
o d'apoderament de les dones.
Pla estratègic apoderament de les dones

2n trimestre 2017

1.2 Invertirem el 12% del pressupost per als serveis relacionats amb les persones.
Consolidarem equips pluridisciplinars que entenguin el treball comunitari en equip
com la forma d'abordar les problemàtiques socials.
1.3 Proposarem a la primera reunió del Consell d’Alcaldes que totes les institucions de
l’illa es comprometin a aportar al Fons Pitiús de Cooperació el mínim del 0’7% i que
al final de la legislatura aquest compromís arribi a l’1%.
1.4 Crearem beques socials per a les escoles d'estiu.

1r trimestre 2016

1.5 Recuperarem els programes de formació de la família amb la intenció de fer un Pla de la infància.
treball conjunt amb infants i pares, però també amb professors, psicòlegs i
treballadors socials.
1.6 Optimitzarem l'ús de les biblioteques dels centres en acabar l'horari escolar. Pares i A través d’una proposta al Consell Escolar.
alumnes podran ajudar a preparar els treballs de classe i fer els deures allà.

1r trimestre 2017

1.7 Impulsarem la protecció integral de les persones grans, fent front de forma específica
els seus problemes de seguretat, coordinant l'actuació dels Serveis Socials i de la
Policia de Barri, prestant especial atenció a les persones grans que viuen soles i
tractant de prevenir accidents i situacions de desemparament.
1.8 Millorarem la qualitat assistencial (teleassistència) i el Servei d'Atenció domiciliària
(SAD), organitzant els serveis amb horari adequat per atendre les necessitats reals
de la gent gran i de les famílies que ho requereixin.
1.9 Recuperarem els programes de suport i formació als cuidadors de persones
dependents.

1r trimestre 2019

1.10 Fomentarem una participació activa de la tercera edat.

FET

2n trimestre 2017
2n trimestre 2017

1r trimestre 2016
2n trimestre 2017

2n trimestre 2016

1r trimestre 2016
4t trimestre 2016

Creació d’ un programa transversal entre les regidories 3r trimestre 2017
de Benestar, Cultura i Igualtat) anomenat "La forca dels
majors". La intenció d’aquest programa és que la gent
gran participi en la comunitat aportant la seva
experiència, per exemple, a través de la impartició per
part dels majors de tallers a les escoles.
1.11 Exigirem a les institucions responsables que l’antic hospital Can Misses sigui
3r trimestre 2015
transformat en un centre sociosanitari.

2n trimestre 2017

1.12 Impartirem tallers d'igualtat d'oportunitats en els casals de gent gran, ja que
aquest és un col·lectiu que no té pautes per reconèixer la violència de gènere.

3r trimestre 2016

1.13 Ajudarem a aconseguir la plena inclusió de les persones amb discapacitat, Pla d’eliminació barreres de arquitectòniques.
respectant la seva dignitat i garantint el ple i efectiu exercici dels seus drets en
igualtat de condicions i autonomia personal.
1.14 Crearem un consell consultiu amb associacions de persones amb necessitats
especials perquè donin la seva opinió sobre les actuacions de l'Ajuntament,
respectant així les necessitats de tota la nostra ciutadania i visitants.

1r trimestre 2018

1.15 Crearem un conveni amb els taxis adaptats per establir un protocol de
col·laboració entre usuaris, taxistes i Ajuntament. Volem facilitar els desplaçaments
de discapacitats i gent gran en trajectes entre el domicili i el centre de salut o les
activitats terapèutiques. Això millorarà la qualitat de l’atenció a les persones
discapacitades.

1r trimestre 2017

1.16 Donarem un nou impuls al Centre d'Acollida Integral des Gorg, que inclourà A través de la Mesa d’Exclusió Social.
l’alberg municipal, un menjador social i tallers i activitats.

3r trimestre 2015

1.17 Liderarem la revitalització de la Mesa d'Exclusió Social com a mitjà de
coordinació dels agents implicats en el treball amb els col·lectius en risc o situació
d'exclusió social, tant a nivell polític com tècnic, amb l'objectiu final de la construcció
i finançament de l'activitat del Centre d'Acollida Integral des Gorg.
1.18 Crearem un cens de persones sense sostre.

3r trimestre 2015

1.19 Potenciarem programes per a la inserció en el mercat laboral de persones en Revisarem criteris i convenis amb el Govern balear.
situació de risc d'exclusió social.

3r trimestre 2016

1.20 Inclourem en futures licitacions donar preferència, en cas d’empat en l’oferta
econòmica, als licitadors amb més d’un 2% de treballadors amb discapacitat o en
risc d’exclusió social.
1.21 Reformarem el concepte de la Mostra d'Entitats Solidàries per adequar-lo a la Setmana solidària amb tallers.
nova realitat de les associacions i voluntariat del municipi.

1r trimestre 2016

1.22 Potenciarem el voluntariat a través del programa Ibizapp.

2n trimestre 2016

1.23 Reactivarem el Consell d’Acció Social.

4t trimestre 2016

4t trimestre 2017

1.24 Fomentarem la mediació cultural i crearem un servei d’atenció a les persones Directrius intervenció comunitària.
nouvingudes.

2n trimestre 2016

2n trimestre 2017

2n trimestre 2016

1r trimestre 2016

2n trimestre 2016

2. IGUALTAT
Una societat sense igualtat real entre dones i homes és una democràcia inacabada. Treballarem per una organització social que fomenti amb decisió la igualtat de gènere, ja que encara queda un
llarg camí per aconseguir una igualtat d’oportunitats efectiva entre totes les persones i sense distincions.
El nostre és un compromís ferm amb la ciutadania. La igualtat ha de ser un valor que ha d’identificar i guiar les polítiques. Per això implementarem, crearem i reforçarem un conjunt de polítiques
destinades a fer d’aquest un municipi referent en polítiques d'igualtat.

OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ
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2.1 Implantarem definitivament el Casal de Dones, dotant-lo amb mitjans Augment pressupost
humans i econòmics per portar a bon port polítiques actives per lluitar
Trasllat del Casal de Dones a l’antiga casa de sa Colomina
contra la desigualtat.

1r trimestre 2016
3r trimestre 2017

1r trimestre 2019

2.2 Portarem a tots el barris l'oferta dels serveis del Casal de Dones S’oferiran tallers d’igualtat perquè els incloguin a les seves
mitjançant les associacions de veïns.
activititats.
Incloure criteris d’igualtat a la baremació de les subvencions per
a associacions de veïns.
2.3 Tindrem en compte la perspectiva de gènere en els pressupostos
municipals i dotarem la Regidoria d'Igualtat del pressupost necessari.

1r trimestre 2016

1r trimestre 2019

2.4 Complirem la legislació sobre llenguatge no sexista a l’Administració Es farà difusió dins els serveis de l’Ajuntament sobre aquesta
municipal.
legislació.

4t trimestre 2015

2.5 Buscarem els ajuts i subvencions que convoqui l'Administració Pública Es crearà un mailing per fer arribar tota la informació.
per assolir els objectius de la Regidoria i per tal de fer-les arribar a les
associacions que hi puguin accedir. Amb aquestes accions també
ajudarem les dones emprenedores de la ciutat en les seves iniciatives.
2.6 Impulsarem plans municipals d'igualtat amb la participació i el consens Elaboració de II Pla d’Igualtat d’Eivissa
d'associacions i entitats implicades. La paritat ha d'estar present en totes
les institucions que componen la ciutat.

4t trimestre 2016

2.7 Potenciarem el Pla d'Igualtat i el de Conciliació Familiar de l’Ajuntament.

Penjarem els plans a la web de l’Ajuntament.
Implantació del teletreball per afavorir la conciliació.
2.8 Facilitarem els pactes locals per la conciliació, impulsant i coordinant un Farem difusió a través de la PIMEEF del projecte de
pacte en el municipi a través del qual es promoguin processos de corresponsabilitat del Ministeri de Sanitat, Política Social i
participació que busquin racionalitzar horaris i facilitar la Igualtat.
corresponsabilitat entre homes i dones en el treball de les cures.
2.9 Potenciarem tallers d'educació en igualtat adreçats a l'educació primària, S’oferiran tallers de sensibilització, violència de gènere i
amb continguts que treballin els estereotips i els prejudicis, les assetjament als grups escolars de 3r i 4t d’ESO.
discriminacions per gènere, les formes en les quals es relacionen nenes i
nens així com la detecció de relacions conflictives i la resolució pacífica S’oferiran tallers sobre sensibilització i estereotips a l’educació
adreçats a educació 0-3 i infantil.
de conflictes.
S’oferiran tallers de sensibilització, violència de gènere i
assetjament als grups escolars de primària.

4t trimestre 2016
2n trimestre 2016
4t trimestre 2016

2.10 Actualitzarem segons les necessitats dels usuaris (pares, mares, Es crearan els materials necessaris per impartir tallers educatius.
educadors i alumnat) el material didàctic municipal sobre desigualtat de
gènere, violència de gènere i educació sexual.

3r trimestre 2016

2.11 Crearem un programa per reconèixer l'aportació de les dones Tindrem en compte criteris d’igualtat a l’hora d’atorgar les
eivissenques al llarg de la història en l'àmbit social i cultural. Començarem medalles d’or i altres reconeixements de la ciutat d’Eivissa.
pel carrer, posant els seus noms als nous parcs i carrers del municipi.
Posarem noms de dona als nous carrers i parcs

2n trimestre 2016

Mantindrem els programas d’oci actiu del C19 i recuperarem el
programa Natura.

2n trimestre 2016
1r trimestre 2016

1r trimestre 2017

4t trimestre 2017

4t trimestre 2015
4t trimestre 2015
3r trimestre 2016

1r trimestre 2016
3r trimestre 2016

2n trimestre 2017

2.12 Incidirem en els programes d'oci actiu i saludable que permetin Es formarà en igualtat els monitors que participin en els
implicar la joventut en la difusió i el reconeixement de la igualtat entre programes de la Regidoria de Joventut.
homes i dones.
2.13 Promourem l'educació sobre la diversitat familiar i afectivosexual
mitjançant campanyes divulgatives i informatives.

3r trimestre 2016

2n trimestre 2017

2n trimestre 2016

4t trimestre 2016

2.14 Creiem necessària una normalització en la visibilitat del col·lectiu
LGTB, per això penjarem la bandera de l'arc de Sant Martí en els edificis
municipals el dia 28 de juny, dia internacional de l'orgull LGTB.
2.15 Conscienciarem la ciutadania de la importància de l'ús del preservatiu S’organitzaran xerrades a IES.
per eradicar les malalties de transmissió sexual i evitar embarassos no
desitjats.
2.16 Interactuarem amb entitats del col·lectiu LGTB per saber quina és la
realitat exacta al nostre municipi. És necessari que aquests col·lectius
tinguin veu i vot en les polítiques d'igualtat i diversitat municipals.

3r trimestre 2015

2.17 Reactivarem les assessories afectivosexuals a través del punt
d'informació juvenil del C19.

1r trimestre 2017

2.18 Impulsarem el desenvolupament d'activitats coordinades entre el
centre escolar, la família i l'entorn, fomentant la cultura democràtica, de
convivència i participativa. Cooperarem amb la comunitat educativa en el
desenvolupament d'activitats extraescolars i complementàries que
afavoreixin la formació integral de tots els joves en edat escolar amb
garantia d'equitat.

3r trimestre 2017

3r trimestre 2016

1r trimestre 2017

3r trimestre 2015

3. CULTURA
Una ciutat sense cultura és una ciutat sense ànima. Per això, un dels principals objectius que ens hem fixat per als pròxims quatre anys és aconseguir que la creació, l’art i el coneixement siguin un
dels eixos que defineixin la vida a la nostra ciutat.
Creiem que la Cultura és un dret i un important element de cohesió social que obre camins cap a la tolerància i la llibertat, ajudant a formar una ciutadania respectuosa amb els altres i oberta a noves
propostes creatives. És per això que donarem forma a iniciatives que permetin que tothom pugui tenir accés a les activitats culturals programades al municipi.
Volem recuperar l’Eivissa dinàmica i plena d’idees, i generar així les condicions adients per a la desestacionalització i la creació d’un turisme cultural com a valor afegit. Ens proposam donar a conèixer
el nostre ric valor cultural i patrimonial, exemplificat en instal·lacions convertides en punts de referència, tals com el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, el Museu Puget, el Centre d’Interpretació
Madina Yabisah, la Cúria, la Casa Broner o l’Espai Cultural Can Ventosa. Volem redescobrir aquests espais als ciutadans i els nostres visitants mitjançant una promoció diferenciada a les fires de
turisme i trobades internacionals.
OBJECTIUS

ACCIONS

3.1 Promourem campanyes a espais publicitaris públics per donar a conèixer les obres que
allotgen els museus de la ciutat.
3.2 Crearem els canals necessaris de difusió de l’activitat cultural del municipi.

TEMPORALITZACIÓ
4t trimestre 2015

A través de la página web i xarxes socials.

3r trimestre 2015

FET

NOVA DATA
REVISIÓ S2016

3.3 Desenvoluparem les actuacions necessàries per afavorir la promoció exterior de la feina
dels nostres creadors. A la vegada, iniciarem una xarxa d’intercanvis amb altres localitats,
tant balears com nacionals i internacionals, aprofitant relacions ja establertes com el Grup
Ciutats Patrimoni de la Humanitat o la xarxa de municipis de l’Institut Ramon Llull.
3.4 Elaborarem i actualizarem els catàlegs de béns patrimonials.
3.5 Establirem una programació artística en sales municipals amb criteris de qualitat per
afavorir el coneixement per part dels ciutadans de la feina que porten a terme els nostres
artistes.
3.6 Tornarem a posar en marxa trobades creatives en les quals els protagonistes siguin els
joves creadors i així permetre que comencin a presentar la seva obra.
3.7 Convidarem els artistes a apropar l’art i la seva feina als infants i escolars organitzant petites Començant a les escoles d’estiu.
exposicions als centres educatius que aniran acompanyades de xerrades i tallers amb els
propis artistes.
3.8 Establirem una xarxa de relacions amb l’empresa privada i les associacions per tal que
formin part de la promoció artística i cultural del municipi.
3.9 Implantarem un abonament cultural per als col·lectius amb menor poder adquisitiu (majors,
estudiants i aturats) perquè puguin accedir sense dificultat a les diferents programacions
culturals de la localitat.
3.10 Convocarem beques d’investigació i establirem canals de col·laboració amb entitats
acreditades per a l’actualització d’inventaris patrimonials, restauració, conservació i difusió
del patrimoni.
3.11 Impulsarem el programa Apadrina Patrimoni.
3.12 Col·laborarem en l’edició o reedició de llibres sobre el nostre patrimoni per facilitar la
seva difusió.
3.13 Millorarem tota la xarxa de senyalització vertical dels elements històrics d’interès.
3.14 Promourem la restauració del material documental d’arxius particulars a canvi de
permetre la digitalització i l’autorització del seu ús als investigadors.
3.15 Prioritzarem la donació o el dipòsit d’arxius documentals particulars.
3.16 Elaborarem un catàleg-inventari del patrimoni funerari d’interès historicoartístic, que
permeti la seva protecció, rehabilitació i posada en valor.
3.17 Consolidarem el Museu d’art contemporani (MACE) com a centre de referència per als
nous llenguatges expressius, sense que això desdigui la seva funció de preservador del
llegat artístic contemporani i dotant-lo dels mitjans necessaris per a aquestes funcions.
3.18 Cercarem la participació d’entitats públiques i privades que consolidin activitats com la
col·lecció, conservació, programació, didàctica i investigació.
3.19 Potenciarem la programació dels apèndixs del MACE, com el Museu Puget i la Casa
Broner.
3.20 Crearem el Museu de la Mar.
3.21 Convertirem Can Ventosa en un centre especialitzat en les arts escèniques que serveixi
de trampolí per a les companyies locals, professionals i no professionals, i per presentar al
públic eivissenc les noves tendències de l’escena nacional.
3.22 Racionalitzarem l’ús de les aules del centre a fi que esdevinguin el lloc on les futures
generacions d’actors i actrius comencin la seva formació.
3.23 Implantarem la venda ‘online’ d’entrades a Can Ventosa, facilitant l’accessibilitat del
públic a la programació del centre.

1r trimestre 2016

2n trimestre 2016
4t trimestre 2015
2n trimestre 2016
3r trimestre 2016
2n trimestre 2016
1r trimestre 2016
2n trimestre 2016
1r trimestre 2017
1r trimestre 2016
1r trimestre 2016
3r trimestre 2015
3r trimestre 2015
4t trimestre 2016
3r trimestre 2015
3r trimestre 2015
3r trimestre 2015
4t trimestre 2018
2n trimestre 2018

2n trimestre 2018
1r trimestre 2017

1r trimestre 2017

3.24 Crearem un auditori modern, funcional, accesible i amb l’equipament i les dimensions
adients per a les necessitats musicals de la ciutadania. Estarà ubicat a l’espai que deixarà
l’antiga Delegació del Govern, a l’avinguda d’Isidor Macabich.
3.25 Especialitzarem l’auditori com a centre de les arts musicals perquè esdevingui un punt
de referència per a la ciutat i l’illa i sigui, al mateix temps, la seu del Patronat Municipal de
Música. L’edifici estarà dotat amb aules per a l’Escola Municipal de Música, sales d’assaig
per a l’Orquestra Simfònica, la Banda Ciutat d’Eivissa i el Cor Ciutat d’Eivissa o l’Eivissa
Jazz Big Band entre altres. També comptarà amb locals d’assaig per a grups de música,
colles de ball pagès i solistes de la ciutat i l’illa.
3.26 Donarem suport a la creació i consolidació d’un festival itinerant de pop-rock que ajudi Col·laboració i suport d’iniciatives
a difondre l’interès per aquest tipus de música. La música en directe ha esdevingut un dels privades.
principals trets de la vida cultural a la ciutat. Per portar-ho a terme es crearia un circuit
d’espais per a concerts que inclouria locals i equipaments municipals com l’auditori del futur
Patronat Municipal de Música, el baluard de Sant Pere, Can Ventosa i establiments privats.
3.27 Estudiarem la possibilitat de tornar a recuperar l’aspecte competitiu del festival Eivissa
Jazz per a grups joves de tota Espanya tornant a establir els canals de comunicació amb
el Festival Getxo Jazz i incorporant noves tendències per aconseguir que sigui atractiu
també per a un públic més jove.
3.28 Impulsarem els Premis de Narrativa Ciutat d’Eivissa amb promocions específiques a
tots els territoris de parla catalana.
3.29 Crearem un certamen per a joves compositors en memòria del mestre Raymond Andrés.

2n trimestre 2018

3.30 Potenciarem l’ús de l’auditori i del Parc Marià Villangómez com a escenari d’activitats
lúdiques i culturals per al barri.
3.31 Construirem un memorial al cementeri de ses Figueretes, que reconegui la memòria
democràtica i republicana dels eivissencs i eivissenques represaliats durant la Guerra Civil
i la dictadura franquista.
3.32 Donarem suport a les associacions memorialistes d’Eivissa i a la seva tasca de
recuperació de la memòria democràtica de la Segona República, de rehabilitació i de
dignificació dels damnificats per la repressió.
3.33 Impulsarem la celebració d’anys dedicats a la memòria de diferents personatges i
esdeveniments històrics de rellevància per a la història d’Eivissa.
3.34 Instarem al Govern perquè redacti una llei d’àmbit balear que permeti l’exhumació de
fosses comunes al seu càrrec.
3.35 Impulsarem la creació de rutes de la memòria històrica pels principals escenaris de la
Guerra Civil, les estructures defensives i la repressió a Eivissa, així com de material
divulgatiu.

2n trimestre 2016

2n trimestre 2018

4t trimestre 2015

3r trimestre 2016

3r trimestre 2016

3r trimestre 2017

4t trimestre 2016

2n trimestre 2016
4t trimestre 2015
1r trimestre 2016

1r trimestre 2017

3r trimestre 2015
2n trimestre 2017

4. EDUCACIÓ
L’Educació constitueix un dels eixos fonamentals per a tota societat cohesionada. Una Educació de qualitat, a mitjà i llarg termini, gratuïta, pública i universal, acaba essent la clau per a l’evolució del
desenvolupament humà. Aspiram a una Educació que dugui a l’excel·lència i que esdevingui una eina fonamental per superar aquesta i qualsevol altra crisi.
És per això que volem recuperar el programa de Ciutats Educadores, a fi d’articular i millorar tots els serveis i activitats que ofereix l’Ajuntament als centres educatius i doni una visió global de totes
les possibilitats educatives del municipi. Aquest projecte cercarà la promoció de valors mediambientals, cívics, d’igualtat, solidaritat, responsabilitat, etc.
OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

FET
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4.1 Facilitarem i posarem sòl disponible per estendre l'oferta educativa pública de zero a tres
anys en el primer cicle d'educació infantil en col·laboració amb les administracions
educatives autonòmiques.
4.2 Ampliarem la dotació d’ajudes d’escoletes destinades a famílies en risc d’exclusió social.
4.3 Promourem la protecció dels entorns escolars envers les drogues, l'alcohol, la violència, la
protecció a la xarxa, l'assetjament escolar i la violència de gènere. A més, impulsarem els
"Camins escolars segurs", per garantir la seguretat dels desplaçaments de vianants entre
els centres educatius i el domicili, i carrils bici que arribin a totes les escoles i instituts del
municipi.

4t trimestre 2016

Protecció dels entorns escolars a través
del policia tutor.
Escoles de pares enfocades a aquests
temes.

3r trimestre 2016
3r trimestre 2015
3r trimestre 2016

Camins escolars segurs.
Carrils bici o zones de convivència ciclista
4.4 Dinamitzarem els programes educatius necessaris perquè tots els alumnes coneguin el A través de l’oferta educativa de
Patrimoni, la cultura, la història i la geografia del nostre municipi.
l’Ajuntament d’Eivissa.

3r trimestre 2017
3r trimestre 2017
3r trimestre 2015

4.5 Crearem una “guia de carrers” per recuperar el sentit perdut del nom d’aquests, conèixer
diversos autors i acostar-se a la seva obra. La finalitat és apropiar-nos d'una ciutat com a
escola de ciutadania, com a marc on poder satisfer els drets culturals i com a espai privilegiat
per a la participació mitjançant la literatura urbana, de carrer.
4.6 Millorarem l’entorn dels centres, integrant-los en l’espai urbà. Aprofitarem el potencial de les
instal·lacions dels nostres centres docents públics, especialment biblioteques i
infraestructures esportives, fora de l'horari escolar.

4t trimestre 2016

4.7 Potenciarem programes per convertir els centres educatius en veritables centres inserits a Relació dels centres i les APIMA amb els
l’entorn del municipi de Vila, dinàmics, participatius, oberts al barri on es troben i relacionats espais dels centres.
amb el seu context.

2n trimestre 2016

4.8 Acompanyarem els centres educatius en el desenvolupament d'un projecte educatiu en
aliança amb una institució. Aquesta aliança ha de permetre al centre educatiu desenvolupar
un projecte innovador, de qualitat i atractiu que tingui magnetisme i que es converteixi en un
projecte de referència en el seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat
educativa. Algunes institucions interessants són: MACE, Observatori Astronòmic, Museu
Arqueològic, etc.

3r trimestre 2017

4.9 Potenciarem els canals de comunicació amb els centres per tal de donar una resposta àgil i
eficaç a les seves demandes i necessitats, donant el pes necessari per a aquesta tasca als
representants municipals als diferents consells escolars.
4.10 Donarem més protagonisme al Consell Escolar Municipal i aconseguirem la implicació
dels agents educatius per a un funcionament eficaç.

3r trimestre 2015

4.11 Prioritzarem la conservació, manteniment i neteja dels centres educatius.
4.12 Dinamitzarem les escoles de pares i mares i altres activitats que facilitin la participació A través dels infants.
activa de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.
4.13 Donarem suport a les associacions de mares, pares, professors i mestres i els oferirem A través d’una carta ens posarem a la
interlocució constant.
seva disposició.
A través del Consell Escolar Municipal.
4.14 Crearem plans d’acollida per tal d’afavorir la integració de l’alumnat nouvingut i Activitats fora de l’horari escolar.
potenciarem els programes de formació per a aquest col·lectiu.

1r trimestre 2016
1r trimestre 2017

3r trimestre 2017

1r trimestre 2016

1r trimestre 2016
1r trimestre 2016
3r trimestre 2016

4.15 Donarem suport als diferents programes de reutilització de llibres i recursos educatius
engegats per altres administracions. Intentarem potenciar tant com sigui possible, la
instal·lació del llibre digital a les aules. Això comporta facilitar l’accés a la xarxa dels alumnes
i disminuir la bretxa digital.
4.16 Posarem en marxa bancs municipals de llibres i recursos educatius, facilitant la seva
adquisició a les famílies, especialment a les menys benestants i ampliarem les dotacions de
beques escolars per a material i llibres en funció de la renda familiar.
4.17 Potenciarem l’oferta, millorarem els recursos de l’Escoles d’Estiu i consolidarem els seus
serveis.

3r trimestre 2015

4.18 Ampliarem les línies d’educació/ocupació per a joves d’ESO en situacions
problemàtiques o de fracàs escolar (PISE i ALTER).

3r trimestre 2017

4.19 Crearem activitats per al foment dels hàbits saludables dels infants i joves.

3r trimestre 2016
3r trimestre 2016

Augment rutes cicloturístiques.
Augment rutes senderisme.
Creació rutes de caiac.

4.20 Crearem activitats per al foment del pensament crític dels infants i joves. Posarem en
marxa una olimpíada filosòfica o de pensament crític.

4t trimestre 2015
1r trimestre 2016
2n trimestre 2016
3r trimestre 2016

4.21 Continuarem donant suport a les tasques que s’estan portant a terme des de l’Escola de
Música i la de Teatre.

3r trimestre 2015

4.22 Donarem suport des de l’Ajuntament, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, a Conveni de cessió de l’antiga escola de Sa
la tasca que es du a terme des de l’Escola d’Adults, tot tenint en compte la importància de la Bodega.
formació al llarg de tota la vida.

1r trimestre 2016

5. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
La política lingüística que desplegarem a l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa combinarà la feina per recuperar el ple ús públic i social de la llengua catalana amb l’articulació d’una societat amb
persones capacitades per actuar en diverses llengües i que puguin conviure en un context multilingüe i intercultural com és el d’Eivissa. Volem garantir la plena igualtat d’oportunitats de totes les
persones que viuen al nostre municipi.
El català és la llengua vehicular de l’Ajuntament d’Eivissa, per això el procés de normalització lingüística constitueix un projecte transversal que afecta totes les àrees de l’ajuntament.

OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

5.1 Facilitarem instruments per a la plena incorporació sociolingüística de tota la població Programa Voluntariat lingüístic.
immigrada.
Augment del nombre de cursos per alumnat nouvinguts.
5.2 Avaluarem els dèficits en l’ús de la llengua, per promoure polítiques lingüístiques
concretes per fer avançar l’ús normalitzat de la llengua catalana en els àmbits on aquest
procés sigui més feble.
5.3 Treballarem per establir uns usos corporatius de la llengua que formaran part dels
elements de millora de la professionalitat de tothom qui treballi en la funció pública.

4t trimestre 2015
4t trimestre 2015
2n trimestre 2016

5.4 Articularem sessions de formació en actituds lingüístiques i usos lingüístics
corporatius destinades a les persones que treballen en l’administració municipal i el
càrrecs electes.

3r trimestre 2016

3r trimestre 2016
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5.5 Continuarem organitzant i potenciant cursos de llengua catalana, conveniats amb
l’Institut d’Estudis Eivissencs i altres entitats, per a persones adultes, tant per a la
formació del propi personal de l’ajuntament com de la ciutadania en general.
5.6 Establirem un pla per a la incorporació sociolingüística de la població immigrada que
resideix a la ciutat d’Eivissa.

3r trimestre 2015

5.7 Potenciarem el voluntariat lingüístic i es treballarà per continuar augmentant, any rere
any, el nombre de parelles lingüístiques al municipi d’Eivissa.

3r trimestre 2015

5.8 Dissenyarem un pla de normalització lingüística dins l’àmbit del comerç i l’empresa Coordinació amb el Consell.
privada, perquè s’hi incorporin el coneixement i l’ús de la llengua catalana com a
elements de servei i de professionalitat. Incentivarem la retolació en la nostra llengua.
5.9 Potenciarem l’ús de la llengua catalana dins els diversos àmbits de la vida del municipi. Campanyes divulgatives.

3r trimestre 2016

1r trimestre 2017

1r trimestre 2016

6. JOVENTUT
L’etapa compresa entre els 12 i els 35 anys és una etapa molt important en la vida de tota persona ja que presenta molts riscos i oportunitats. Aquest anys consoliden les capacitats i les habilitats
individuals i socials. Els joves han de tenir el seu espai en les polítiques municipals, per això és bàsic fomentar la participació activa dels joves del municipi i dels diferents col·lectius juvenils, i fer que
aquesta participació vertebri les polítiques municipals.
Articular l’oci dels joves amb activitats sanes i enriquidores que fomentin la seva creativitat i imaginació ha de ser una prioritat. Treballam, així mateix, en polítiques d’inclusió que promoguin l’arrelament
i la participació cívica de la gent jove a la seua ciutat. És igualment important fer polítiques de prevenció de risc d’exclusió per als joves i de transició al món laboral, sense oblidar la formació.
OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

6.1 Crearem espais de participació de la joventut per tal de promoure la intervenció Programa de corresponsals.
directa i activa dels joves en la vida cívica del municipi de Vila.

4t trimestre 2016

6.2 Promourem l’autorganització, l’autogestió i l’associacionisme juvenil.

1r trimestre 2016

Programa de formació específic dins la programació
del C19.

6.3 Elaborarem i desenvoluparem plans de formació i ocupació destinats
específicament als joves. Potenciarem programes de formació vinculats
directament a demandes d'ocupació com a eina d'inserció laboral de joves amb
mancances educatives i en risc d'exclusió social.

1r trimestre 2017

6.4 Possibilitarem als estudiants de Formació Professional i els diferents tallers Col·laboració arts i oficis.
d’ocupació que les seves creacions puguin ser utilitzades per les entitats que ho
sol·licitin. Es buscarán vincles de col·laboració amb les entitats perquè les feines
portades a terme des d’aquests tallers tenguin una utilitat pràctica.
6.5 Crearem, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes
Balears, programes de pràctiques per a Formació Professional i universitaria
mitjançant convenis amb els centres docents on hi hagi estudiants d’Eivissa, a fi
que permeti als joves realitzar unes pràctiques de qualitat a empreses, entitats,
administracions i que faciliti la seva inserció laboral al municipi.
6.6 Promourem l’habitatge de lloguer per a joves mitjançant la creació de borses de
lloguer.

3r trimestre 2017

3r trimestre 2017

4t trimestre 2015
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1r trimestre 2017

6.7 Millorarem els diferents programes d’oci juvenil alternatiu i de relació dels joves Recuperació del programa Natura.
amb la natura.

2n trimestre 2016

6.8 Promourem i difondrem les iniciatives artístiques o creadores dels joves de la Concurs música jove.
ciutat, convocant concursos, concerts i mostres de creativitat artística, cultural i Concerts.
literària dirigides als joves.
Mostres de creativitat.

4t trimestre 2015
1r trimestre 2016
1r trimestre 2016

6.9 Fomentarem la seva emancipació i ocupació, la promoció de valors ètics i Tallers emancipació i ocupació.
responsables i la millora de la seva qualitat de vida.
Promoció transversal de valors ètics.

4t trimestre 2016
4t trimestre 2015

6.10 Realitzarem plans de formació mentre duri la cerca de la primera ocupació
(idiomes, màrqueting, TIC, comunicació oral, elaboració currículum, realització
entrevistes treball, …).

4t trimestre 2016

6.11 Fomentarem el voluntariat així com les activitats d'ajuda a la comunitat
(treballs socials, col·laboració amb Creu Roja, etc.).
6.12 Fomentarem l'oci sense alcohol. Deixant obert un poliesportiu els caps de
setmana i fomentant maratons de competicions esportives nocturnes, de cinema,
de tornejos de jocs de taula, jocs de videoconsola o senderisme nocturn.

Elaboració d’un pla.

4t trimestre 2016

Obertura poliesportius cap de setmana i senderisme
nocturn.
Jocs de taula i videoconsola.
Maratons de cinema.

2n trimestre 2016
3r trimestre 2015
4t trimestre 2015

6.13 Crearem un espai per a l’art de carrer (grafits, patinatge, rocòdrom).

4t trimestre 2018

6.14 Fomentarem els locals de música en directe on puguin actuar.

3r trimestre 2016

6.15 Ampliarem els horaris de la biblioteca i dels espais d'estudi, deixant-los
oberts, al migdia, a la nit i cap de setmana, especialment en període d'exàmens.
Fer servir les aules fora de l'horari escolar com a espais per a l'estudi.

3r trimestre 2016

6.16 Crearem bases de dades per enviar Whatsapps amb tota l'oferta cultural,
esportiva i d'oci del municipi.

2n trimestre 2016

6.17 Promourem la participació política dels joves desenvolupant convocatòries de Foment participació a través de votacions.
vot juvenil en aspectes que els concerneixin a través de votacions virtuals i
experimentals. Fomentarem la participació a partir dels 16 anys en tots els llits Foment participació dels joves al CPC.
formals participatius del municipi.
6.18 Elaborarem un projecte de Ciutat per a la Joventut, integral i transversal, a
partir de la redacció d'un Llibre blanc de la Joventut sobre necessitats, mesures
i compromisos que afecten els i les joves.

4t trimestre 2016

6.19 Impulsarem els processos participatius per a la definició d'activitats i Processos participatius per a la programació a través
programació d'oci nocturn, buscant sinèrgies entre els recursos i serveis del programa de corresponsals.
municipals i el sector privat d'oci i hoteleria.

4t trimestre 2016

Col·laboració amb el sector privat.
6.20 Reobrirem el Punt d'Informació Juvenil al C19 perquè tots els joves rebin i Contractació d’informadors.
tenguin a la seva disposició tota la informació, documentació i assessorament
necessaris per a qualsevol de les activitats que desitgin realitzar, principalment
en l'àmbit educatiu. Disposarem també d’assessoria empresarial i jurídica,

3r trimestre 2016
4t trimestre 2018

2n trimestre 2016
1r trimestre 2019

laboral, en temes d’habitatge i afectivosexual (planificació familiar, malalties de
transmissió sexual...).

7. FESTES
Les festes populars són part fonamental de la nostra ciutat. Són la manifestació viva de les creences i tradicions i són, al mateix temps, expressió de formes artístiques i artesanals, com la música i
l'art. A les festes mostram la nostra forma de veure la vida i per tant transcendeixen més enllà d'uns dies assenyalats al calendari. És la nostra obligació contribuir al seu desenvolupament i vetllar per
la seva dignitat, equilibri i racionalitat, de manera que siguin cada vegada més un factor de creixement cultural, riquesa econòmica i cohesió social. En aquest sentit, consideram que queda encara
camí per recórrer fins aconseguir de tots els eivissencs l'adequada consideració de les festes de la ciutat com a patrimoni comú.
Volem que tots els ciutadans des dels més petits fins als més majors tinguin cabuda en totes les nostres celebracions (Festes de la Terra, de Nadal, Carnestoltes, etc...). No volem que ningú es quedi
sense el seu espai i que tots puguin gaudir d'aquests dies festius conjuntament.
Esment a part mereix el Mercat Medieval. Creiem que s'ha de tornar a l’esperit amb què es va començar a organitzar i pel qual any rere any rebíem a milers de turistes tan sols per gaudir d'un dels
millors Mercats Medievals de l’Estat. S'organitzarà seguint una reglamentació estricta, tant en vestuari com en la decoració per tal que deixi de ser un simple mercat més.
OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

7.1 Ampliarem i diversificarem les activitats que es duen a terme dins el programa de les Festes de la
Terra. Arribant així als eivissencs de totes les edats i a tots els indrets de la ciutat a través
d’activitats relacionades amb les nostres tradicions, però també d’activitats esportives a les nostres
platges, expressions artístiques i artesanals, música en directe, etc.
7.2 Editarem material audiovisual de totes les festes i actes ludicoculturals que es realitzen al municipi,
amb la doble intenció perquè sigui un referent cultural per als nostres habitants i un al·licient per
als visitants.
7.3 Promocionarem les nostres festes i activitats a premsa i ràdio, donant una especial atenció a les
xarxes socials. Elaborarem un calendari virtual amb les dates en les quals se celebren actes festius
de la nostra localitat.
7.4 Donarem suport i participarem en la realització de les festes de tots els barris del municipi

3r trimestre 2015

7.5 Recuperarem les nostres tradicions en totes i cadascuna de les festes que es realitzen al llarg de Recuperació de festes com dijous
l'any.
llarder.

3r trimestre 2016

7.6 Realitzarem una consulta entre els joves de la ciutat, a través d'instituts i associacions perquè triïn A través del programa de
part del cartell dels concerts que s’organitzen al municipi.
corresponsals.
7.7 Comptarem amb la ciutadania per elaborar el programes de festes patronals.
A través del programa de
corresponsals.
Xarxes socials i apps.

2n trimestre 2017

7.8 Donarem especial protagonisme als infants durant les festes de Nadal. Col·laborarem amb les Nadales
escoles a l’hora d’organitzar la popular mostra de nadales, organitzant pessebres vivents o Pessebres vivents
concursos perquè els més petits se sentin partícips.
Concursos
7.9 Promourem els espais lúdics durant les festes de Nadal, ampliant les activitats als envelats de
l’ajuntament també al dia 24 i el 25 al matí, amb la col·laboració del bars i restaurants, per a afavorir
un oci a l’abast de tothom.

4t trimestre 2015
4t trimestre 2016
4t trimestre 2016
4t trimestre 2015
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3r trimestre 2016
1r trimestre 2016
3r trimestre 2015

2n trimestre 2017
2n trimestre 2016

3r trimestre 2017

7.10 Plantejarem la idoneïtat de l’enllumenat de Nadal o les pistes de gel i proposarem versions
alternatives.
7.11 Recuperarem les nostres platges com a punt d’oci per a la nostra ciutadania. Organitzant Esports a l’hivern
esdeveniments esportius durant l’hivern i concerts gratuïts durant l’estiu.
Concerts a l’estiu

4t trimestre 2016

7.12 Impulsarem el Carnestoltes de Vila com a punt de trobada dels eivissencs de tota l’illa.

1r trimestre 2016

7.13 Recuperarem el dissabte com a dia important per a la festa dels adults, mantenint el matí de
diumenge per als més petits. D’aquesta forma diversificarem la festa i afavorirem els comerços
locals.
7.14 Donarem especial importància a les nostres tradicions. Revitalitzarem la “Festa de la Truita” de
Dijous Llarder, mantenint l’esperit d’espai de trobada amb el qual va ser creada.

1r trimestre 2016

1r trimestre 2017
3r trimestre 2016

1r trimestre 2016

8. ESPORTS
L’esport és una de les pedres angulars a l’hora de vertebrar una societat i ens ajuda a l’equilibri entre els valors individuals, col·lectius i la cohesió i el progrés social. Treballarem perquè l’esport
eivissenc pugui ser una eina que s’integri en l’estil de vida de la nostra ciutadania. Farem perquè les persones no pensin només en competició a l’hora de parlar d’esport.
La millora que volem vendrà donada mitjançant la creació d’hàbits esportius des de les edats escolars, intentant que la majoria dels nostres infants realitzin alguna pràctica. Estrenyerem vincles amb
els centres educatius de primària i secundària, i ampliarem i millorarem les Escoles Municipals Esportives.
L'Esport és un dels eixos fonamentals per fer d'Eivissa un municipi referent en qualitat de vida. Crearem plans municipals d’activitat física que millorin la qualitat de vida dels ciutadans, especialment
de les persones majors i d’aquelles amb algun tipus de discapacitat.
OBJECTIUS
8.1 Potenciarem les estructures de l’esport d’iniciació als diferents clubs de la ciutat i vetllarem pels
valors del joc net i la companyonia.
8.2 Fomentarem els acords amb clubs, associacions de veïns, IES i escoles públiques, concertades i
privades per a l'accés i pràctica de l'esport en les seves instal·lacions, fins i tot en horari no lectiu.
8.3 Fomentarem la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables
que contribueixin a un millor benestar de la ciutadania, independentment del seu origen, poder
adquisitiu, gènere o condició.

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

Guionització de projectes esportius.

3r trimestre 2015

Ampliació del nombre d’escoles
municipals.
Augment rutes cicloturístiques.

3r trimestre 2015

Augment rutes senderisme.

1r trimestre 2016

Creació rutes de caiac.

2n trimestre 2016
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4t trimestre 2015

8.4 Potenciarem l'esport per a persones amb dificultats per a la pràctica esportiva mitjançant serveis
mèdics esportius i programes de psicomotricitat, nutrició, recuperació cardíaca, tercera edat, etc.
8.5 Crearem classes per a adults que responguin a la creixent demanda d'escoles esportives a partir Grup d’entrenament de natació.
dels 16 anys per a determinats esports a nivell aficionat.
Grup tècnica running.

3r trimestre 2017

Grup activats aquàtiques.
8.6 Programarem cursos de gimnàstica postpart i cursos de massatges per a nounats. La natalitat del
nostre municipi ha de tenir la seva cabuda i el seu reflex també en l'ambit esportiu.
8.7 Promourem l’activitat esportiva familiar enfocada perquè puguin realitzar-la els pares i mares amb Rutes familiars.
els infants.
8.8 Introduirem noves modalitats esportives que desenvolupin el concepte oci-salut.
Grups de tècnica i entrenament.

3r trimestre 2016
3r trimestre 2017

3r trimestre 2015
2n trimestre 2016

4t trimestre 2015
3r trimestre 2015

2n trimestre 2017

8.9 Crearem el programa ‘Vila en Forma’ per a la dinamització d'activitat física en espais públics: Escola municipal.
Potenciarem l'ús dels parcs i jardins i dels seus recursos de maquinària per a l'exercici físic a través
de la incorporació de monitors d'activitat física que desenvolupin un programa de dinamització
d'aquests espais i prestin consell a les persones que els utilitzen per tal que practiquin activitat física
de forma controlada i segura d'acord amb la seva edat i condició física.
8.10 Continuarem recuperant i donant suport a les competicions esportives populars i d’alt nivell que
tenguin un atractiu turístic i que ens ajudin a portar gent a la ciutat d’Eivissa.
8.11 Crearem un Pla d’actuació municipal de l’esport (PAME) que ens ajudarà a treballar sobre la
base d’un posicionament previ i no per reacció als problemes del dia a dia a les nostres
instal·lacions. Inclourem un mapa actualitzat dels recursos existents (intal·lacions, mitjans humans
i materials), de gestió pública i privada, en el qual es faci una avaluació de les mancances i
deficiències.
8.12 Seguirem eliminant barreres arquitectòniques a les diferents instal·lacions.
Rampa accès estadi i camp de Can
Misses.
Accès a grades

4t trimestre 2016

8.13 Millorarem les instal·lacions esportives des Viver, on es construiran diverses sales polivalents,
una cafeteria, vestuaris i una pista de padel.
8.14 Obrirem la piscina, el gimnàs i les instal·lacions del pavelló els caps de setmana.

3r trimestre 2017

8.15 Realitzarem millores al camp municipal de Can Cantó, tals com a reforma dels vestuaris, noves
oficines o sala de reunions.
8.16 Oferirem serveis on-line a través del portal ciutadà de la nostra pàgina web. El nostre objectiu
és facilitar qualsevol gestió als nostres veïns, oferint-los la possibilitat de realitzar reserves on-line,
pagar les quotes dels serveis o gestionar els tràmits de qualsevol escola esportiva sense necessitat
de personar-se en les oficines municipals.
8.17 Fomentarem circuits cardiovasculars, carrils bici i l'ús de la bicicleta en el nostre municipi.
Circuits cardiovasculars.
Carrils bici.
Ús de la bicicleta.
8.18 Posarem en marxa noves instal·lacions, tant per dotar de serveis les noves zones en Pavellò.
desenvolupament, com per seguir millorant i ampliant la nostra oferta esportiva.
8.19 Volem potenciar la participació ciutadana, donant veu a les diverses entitats esportives i als Bústia de suggeriments als espais
usuaris, obrint la possibilitat de proposar i avaluar els nostres serveis i les nostres instal·lacions esportius.
directament amb la ciutadania.
Preguntes a Participa
8.20 Durem a terme un programa de suport als clubs esportius del municipi, que incrementi la Tallers subvencions
col·laboració, potenciï l'activitat federada i els esdeveniments esportius i generi eines de difusió de Escoles municipals.
les diferents modalitats esportives als centres educatius i entre els ciutadans.

3r trimestre 2016

8.21 Coordinarem les diferents activitats esportives del municipi perquè no es solapin, permetent així Calendarització de les activitats.
al ciutadà poder participar en tantes com pugui o l’interessin.
8.22 Promourem la celebració de congressos, cursos i col·loquis relacionats amb l’activitat física i les Campus esportius amb xerrades
formes de vida saludables, el desenvolupament i millora de la formació de tècnics esportius i tècniques.
professionals de la salut esportiva.

3r trimestre 2015

3r trimestre 2015
1r trimestre 2019

3r trimestre 2015
1r trimestre 2017

4t trimestre 2015

3r trimestre 2016

2n trimestre 2017

3r trimestre 2016
4t trimestre 2016
1r trimestre 2019
1r trimestre 2016
3r trimestre 2016
4t trimestre 2015
3r trimestre 2015

4t trimestre 2017

2n trimestre 2016

9. TURISME
Volem oferir al municipi d’Eivissa un impuls per ser distingit i competitiu, volem crèixer econòmicament i de forma coordinada entre les administracions i les iniciatives privades. Per fer-ho realitat
desenvoluparem processos de negociació i adoptarem les mesures necessàries perquè Eivissa sigui, encara més, un referent mundial en turisme.

La nostra oferta turística ha de tenir un contingut especial i únic, ha de desenvolupar l’esperit singular i modern d’Eivissa. Avui, més que mai, el turisme és la indústria de l’experiència, de l’emoció o
de la vivència.
Consolidar-nos com una destinació cultural, esportiva i gastronòmica requereix millorar els serveis, desenvolupar les infraestructures i augmentar la qualitat de l’oferta turística. Volem demostrar que
tenim turisme 365 dies a l’any, molt vinculat a la cultura i a l’esport.
Aquest model turístic ha de conviure i ser respectuós amb el benestar dels ciutadans de la Ciutat d’Eivissa. L’Ajuntament ha de vetllar per assegurar el descans i la seguretat dels veïns, especialment
de les zones més turístiques.
OBJECTIUS
9.1 Estudiarem i promourem un Pla Estratègic de Turisme Local, que
desestacionalitzi el nostre municipi i promocioni el conjunt de productes turístics
que podem oferir a la nostra ciutat.
9.2 Donarem l’impuls necessari a la construcció del Parador Nacional de Turisme
d'Eivissa. Volem que aquest sigui una realitat i convertir-lo en un element clau
per a la desestacionalització de l'activitat turística de la ciutat i de l'illa.
9.3 Promourem el desenvolupament d'activitats culturals en l'entorn de la declaració
Eivissa Patrimoni de la Humanitat, oferint un producte turístic molt diferenciat,
que mostri la riquesa dels espais compresos en la declaració i difongui els valors
immaterials propis de la cultura de la nostra illa.
9.4 Fomentarem les visites guiades al nucli històric i als béns Patrimoni de la
Humanitat i impulsarem un projecte d'ús eficaç de les tecnologies de la
informació com a instrument d'informació turística al servei de la ciutat, la
ciutadania i els nostres visitants.
9.5 Establirem noves rutes i circuits turístics urbans (culturals, comercials i esportius)
que complementin els ja existents i que facilitin el coneixement de la nostra ciutat
als visitants, així com certàmens gastronòmics.
9.6 Promocionarem Eivissa com a seu de grans esdeveniments esportius i el millor
lloc d’entrenament per a equips professionals.
9.7 Crearem una estació nàutica amb l’objectiu de servir de plataforma de suport al
turisme nàutic en general i per a la comercialització de les activitats nàutiques
esportives i esdeveniments relacionats amb la mar, regulant i garantint que el
litoral sigui un lloc segur per fer-ho realitat.
9.8 Desenvoluparem un Pla Estratègic de Gestió d’Esdeveniments (PEGE) en
coordinació amb la resta de regidories, on l’execució de propostes impliqui la
col·laboració pública i privada, buscant qualitat i seguretat turística i amb la
possibilitat de relacionar el patrimoni cultural amb la indústria turística.
9.9 Publicarem un calendari actualitzat d’esdeveniments a llarg termini a la web de
l’Ajuntament.

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ
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4t trimestre 2016
4t trimestre 2015
Reactivar visites teatralitzades.

1r trimestre 2016

Demanar al Ministeri que es promocionin el camins per la
necròpolis

2n trimestre 2016

3r trimestre 2018

1r trimestre 2016

Modificació de la senyalització.

2n trimestre 2016

Certamens gastronòmics.

2n trimestre 2016

Triatló llarga distància, Ibizacup.

4t trimestre 2015

9.10 Col·laborarem amb el sector turístic per tal que comercialitzi productes o Moda Adlib
serveis que siguin fidels a la marca Eivissa, fidels als nostres orígens, les nostres
arrels i les nostres tradicions. La marca i la imatge turística és el pilar de Gastronomia local
qualsevol procés de comunicació turística.
Artesania
Turisme creatiu

1r trimestre 2019

1r trimestre 2016

4t trimestre 2015
2n trimestre 2016
1r trimestre 2016
2n trimestre 2016
2n trimestre 2016

1r trimestre 2017

9.11 Negociarem amb els comerços noves campanyes de promoció del producte
local. Integrarem i donarem suport als productes dels comerciants que es
dediquin a la venda de la marca “Eivissa Ciutat”, per exemple la “setmana Adlib”,
“setmana del senalló”, “setmana de la mar”, etc.
9.12 Oferirem al Turisme Senior noves sensacions. Negociarem paquets turístics
amb l’Imserso de visites culturals, tallers, degustacions gastronòmiques, etc.
9.13 Volem atreure el turisme MICE (trobades, incentius, congressos i
presentacions per les seves sigles en anglès). Per això crearem un directori
professional amb hotels de 4 i 5 estrelles amb sales de reunions i organitzarem,
juntament amb els professionals del sector, paquets promocionals involucrant el
sector privat en la promoció.
9.14 Volem augmentar el turisme de creuers, aprofitant la futura estació marítima
i la plataforma del Moll Nou. Inclourem i negociarem Eivissa com a port base i
com a escala dels creuers de la Mediterrània.
9.15 Impulsarem la formació a través del turisme escolar, amb programes de
visites als museus, Dalt Vila, ses Feixes. Incloent una unitat didàctica de la
història d’Eivissa adaptada als diferents cicles i un altre de medi ambient i
sostenibilitat, donarem suport i mitjans als seminaris educatius i orientació a la
joventut com a futurs gestors patrimonials, i col·laborarem amb les activitats
educatives que respectin i preservin a llarg termini els recursos naturals, culturals
i socials.
9.16 Impulsarem mesures fiscals desestacionalitzadores, dins l’estret marge que
permet la llei.

3r trimestre 2016

Visites taller artesania i visites teatralitzades.

4t trimestre 2016
3r trimestre 2016

Contactes amb Autoritat Portuària perquè doti a les
intal·lacions de les mesures necessàries.

4t trimestre 2015
3r trimestre 2016

Divisió d’Eivissa en zones segons l’impacte turístic.

1r trimestre 2016

Estudi de la modificació de taxes per a aquells establiments
que estiguin oberts.

1r trimestre 2016

9.17 Instarem el Govern perquè reguli severament els usos turístics en edificis
residencials.

3r trimestre 2015

10. COMERÇ
El nostre compromís és la construcció d'una ciutat més humana, i això passa, entre altres coses, per donar impuls al comerç de proximitat, amb zones comercials dinàmiques i vives, atractives per
als ciutadans i per als visitants. El comerç de proximitat és un element de vida social que cobreix les necessitats de consum i d'oci. Comprar és també una forma de gaudir del temps lliure, dóna
personalitat, imatge i vitalitat a la nostra ciutat. El comerç és l’eix vertebrador de la ciutat i n’estructura i equilibra la trama urbana.
El comerç de proximitat en l'actualitat pateix la pressió de nous formats, el principal exemple són les grans superfícies i centres comercials, que buiden els centres urbans i competeixen molt
agressivament.
OBJECTIUS

ACCIONS

10.1 Convertirem el nucli històric en un centre comercial obert, d’acord amb els Turisme shopping Dalt Vila, la Marina i el Port.
comerciants i les empreses de serveis, i el dotarem de personalitat pròpia
impulsant el desenvolupament d’una marca i imatge corporativa comuna per tal
que actuï de reclam per a la zona. Crearem campanyes promocionals i de
màrqueting dirigides a revitalitzar-lo com a zona de compres.
10.2 Desenvoluparem actuacions concretes dirigides al turisme de creuers que faci Eivissa ciutat shopping amb tarjetes de descompte.
que aquest tipus de turistes es dirigeixin a la ciutat per realitzar les seves compres.

TEMPORALITZACIÓ
4t trimestre 2016

4t trimestre 2016

FET
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10.3 Afavorirem l’obertura de més comerços i establiments durant períodes més Campanyes de Nadal
llargs de l’any. Desenvoluparem promocions conjuntes entre comerços,
establiments de restauració i altres serveis, i activitats d’animació i dinamització
que facin més atractiva per als clients la visita al nucli històric amb finalitats
comercials i d’esbarjo.
10.4 Mantindrem la limitació d'instal·lar equipaments comercials en zones industrials
tal com estaba previst en el PGOU de 2009.
10.5 Ens oposarem a projectes faraònics, la realització dels quals pugui debilitar la
trama de comerç urbà de la ciutat
10.6 Desenvoluparem plans de dinamització i actuació en el comerç juntament amb
Activitats d’animació de carrer a les diferents zones
les associacions de comerciants i el sector de la restauració, amb les quals
comercials de la ciutat, amb un calendari consensuat
promourem i treballarem la nova dinàmica comercial que inclourà:
amb les associacions de comerciants amb la finalitat
d’atreure la ciutadania de Vila i la de la resta de l’illa, i
en la mesura del que sigui possible, aconseguir que
totes les zones comercials de la ciutat siguin atractives
per la ciutadania en igualtat de condicions.
Activitats per als infants, promocions que vinculin
comerç i tapes o
restauració,
concursos
d’escaparatisme, sortejos de vals de descompte per
als clients i moltes altres coses.
10.7 Incentivarem l’obertura dels comerços durant tot l’any introduint mesures en les
ordenances fiscals i d'ocupació de la via pública que millorin les condicions
d’aquests comerços i prioritzant la participació en accions municipals, programes
i projectes.
10.8 Promourem que els establiments comercials s’adhereixin a plans d’excel·lència
en el comerç.
10.9 Impulsarem també la innovació tecnològica en els petits comerços, afavorint Jornades formació comerciants
que puguin adaptar-se a les noves tendències i formats comercials: venda
electrònica, telefònica, autoserveis,... Innovar i modernitzar no vol dir substituir.
10.10 Millorarem l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, en Projecte amb calesinos.
especial al nucli històric.

4t trimestre 2015

10.11 Impulsarem activament la incorporació de les associacions de comerciants al Vocalia representant Pimeef.
Consell de Participació Ciutadana.
10.12 Impulsarem i donarem suport a totes aquelles iniciatives que ens arribin del
sector comercial i que tinguin com a finalitat establir convenis internacionals, crear
associacions i fer projectes comuns amb altres organitzacions europees o
mundials.
10.13 Potenciarem el Mercat Vell i la seva plaça com un gran mercat de productes Pendent de la seva reforma.
locals que tengui lloc tots els dissabtes.

4t trimestre 2015

10.14 Treballarem conjuntament amb l’associació de comerciants del Mercat Nou Nova reunió amb els afectats.
perquè aquest pugui estar obert almenys una tarda per setmana.
10.15 Impulsarem, en col·laboració amb els professionals del comerç del Mercat Nou,
la seua renovació, convertint-lo en un pol d'atracció comercial i motor de
desenvolupament del barri, replicant models reeixits que han triomfat en altres
ciutats.

3r trimestre 2016

2n trimestre 2016
2n trimestre 2016
4t trimestre 2015

1r trimestre 2016

1r trimestre 2016

3r trimestre 2015
4t trimestre 2017
3r trimestre 2016

1r trimestre 2019

4t trimestre 2017

4t trimestre 2017

11. OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Les actuacions per promoure l'ocupació de les persones no són competència pròpia dels ajuntaments, la qual cosa no vol dir que l'Ajuntament no es pugui fer càrrec de les necessitats d'ocupació de
la ciutadania. En una situació molt complicada amb un mercat de treball precari, on moltes famílies segueixen lluitant per arribar a final de mes, l'Ajuntament d'Eivissa treballarà per donar solucions
als que més ho necessiten.
OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

FET
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11.1 Negociarem amb les grans empreses del municipi un programa de mediació per a la
contractació de treballadors en situació d’atur, en el qual l’Ajuntament es comprometrà a orientar
l’oferta formativa segons les necessitats específiques declarades per les empreses.
11.2 Realitzarem prospeccions actives en el mercat laboral i identificarem les àrees i els sectors en
els quals la demanda dels treballadors es satisfà amb facilitat. Identificarem oportunitats de
formació amb programes propis de l’ajuntament o d’altres externs que permetin els usuaris dels
serveis d’orientació de l’ocupació accedir a aquests llocs de feina després d’una formació adient
o requalificació.
11.3 Activarem la diversificació de l’activitat econòmica fomentant una indústria basada en noves Accions de difusió del Viver d’empreses.
tecnologies, oci cultural i esportiu, que posi de rellevància la idiosincràsia d’Eivissa i convertir- Fira emprenedoria.
nos en un referent de noves propostes, de cultural, joventut i creativitat.
11.4 Aprofitarem activament les oportunitats que s’obrin en el marc dels plans d’ocupació local
mitjançant convenis de col·laboració amb altres institucions que permetin a l’Ajuntament realitzar
actuacions generadores de llocs de feina en àmbits com el “treball verd”, els serveis de
proximitat, les dirigides al sector jove o les que facilitin la conciliació (pràctiques a empreses).
11.5 Aproparem al centre juvenil del C19 els serveis d’informació, assessorament i orientació en
matèria d’ocupació a través de la formació del personal d’aquests.

1r trimestre 2016

11.6 Fomentarem el desenvolupament dels centres especials d’ocupació al nostre municipi com a
instrument per a la incorporació de les persones amb necessitats especials al mercat laboral i en
col·laboració amb les associacions actives a les diferents àrees.
11.7 Consolidarem el Viver d’empreses com a agent clau de promoció de l’autoocupació i l’actitud Conveni col·legis profesionals
emprenedora a la nostra ciutat. Des d’aquest proporcionarem serveis d’assessorament,
orientació i suport per a l’autoocupació i la voluntat emprenedora, treballarem en xarxa amb altres
agents actius d’aquest servei, buscant l’eficàcia i l’eficiència en el desenvolupament de les Col·laboració altres entitats.
actuacions. Així mateix, també es treballarà en colaboració amb altres institucions.

1r trimestre 2017

11.8 Recuperarem la mesa de diàleg social, d’acord amb els interlocutors socials més
representatius.

4t trimestre 2016

4t trimestre 2017

11.9 Inclourem als plecs de contractació municipal criteris de valoració que incorporin indicadors
relacionats amb la responsabilitat social, el medi ambient, i, molt especialmente, en allò que fa
referència a l’aplicació dins l’empresa de polítiques d’igualtat i clàusules socials, entre altres.
11.10 Col·laborarem en la gestió urbanística dels sóls industrials per millorar la seva situació actual.
11.11 Donarem suport a la petita i mitjana empresa de la ciutat, com a mitjà per vertebrar i mantenir
la vida dels barris.
11.12 Instarem al Govern de l’estat i al Govern balear a augmentar la dotació d’inspectors de treball
i seguretat social per a la prevenció de riscos laborals, combatre la sinistralitat laboral, i per a la
lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

3r trimestre 2015

1r trimestre
2017

Dia del turista, Nits blanques, Halloween,
Black Friday i més activitats.
Campanya inspecció laboral Govern
Balear.

1r trimestre 2016

4t trimestre 2016
4t trimestre 2016
4t trimestre 2015

2n trimestre 2016

4t trimestre 2015
1r trimestre 2016

2n trimestre 2016
4t trimestre 2015
3r trimestre 2015

LA CIUTAT ON VIURE
12. HABITATGE
L’habitatge és un dret fonamental que ha de ser garantit. A Eivissa, per la manca de territori i el nostre interès com a destinació turística, patim uns dels preus més elevats d’Espanya, tant de lloguer
com de propietat. Per això:
OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

12.1 Impulsarem instruments d'habitatge públic que permetin mitigar les conseqüències de
l'abandonament del govern 2011-2015 i treure al mercat nou habitatge públic prioritàriament en règim
de lloguer. Aquests habitatges comptaran amb la reserva legalment establerta per a persones amb
discapacitat.
12.2 Instarem al Govern balear que torni a dotar de mitjans l’IBAVI.

1r trimestre 2019

12.3 Buscarem alternatives habitacionals per a famílies desnonades a través del pla d’ajudes Creació de pisos d’emergència social.
d’emergència que posarà en marxa el Govern.
12.4 Donarem suport a polítiques que acabin amb l’especulació dels habitatges de lloguer.

2n trimestre 2016

12.5 Gravarem l’habitatge buit i sense ús amb pujades de l’IBI.

1r trimestre 2017

12.6 Negociarem amb els bancs perquè donin en lloguer social els seus habitatges buids.
12.7 Revisarem les relacions econòmiques, institucionals i de col·laboració de l’Ajuntament amb cada
una de les entitats financeres, en funció de l’actitud i decisions que aquestes adoptin sobre els
denonaments.
12.8 Remetrem des del Ple Municipal a totes les entitats financeres amb sucursal al municipi, mitjançant
un acord de Ple, la demanda de la suspensió immediata de qualsevol procés de desnonament al
nostre municipi.

3r trimestre 2015
3r trimestre 2015
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3r trimestre 2015

4t trimestre 2015

3r trimestre 2015

13. URBANISME
La nostra idea d’urbanisme és la recerca d’un desenvolupament sostenible que no degradi l’entorn i proporcioni qualitat de vida als ciutadans. Volem satisfer les necessitats del present sense posar
en perill la capacitat de les generacions futures. La protecció, conservació i promoció del nostre patrimoni natural, artístic, cultural i monumental és un dret que hem d’exigir els eivissencs. Tant
nosaltres, com els que ens visiten, hem de poder gaudir d’aquest patrimoni en tota la seva plenitud.
OBJECTIUS

ACCIONS

13.1 Realitzarem una aprovació inicial immediata del nou Pla General d’Ordenació Aprovació inicial.
Urbana (PGOU) sobre la base del de 2009, evitant la classificació de nous sòls
urbans o urbanitzables llevat dels que siguin per a la dotació de serveis.
Aprovació definitiva.
13.2 Lluitarem perquè es respectin i s'executin en tots els seus termes els dotze
punts consensuats entre totes les forces polítiques amb representació al plenari
de l’Ajuntament, els quals fixen la relació desitjada del port amb la ciutat. Els
principals punts són:

TEMPORALITZACIÓ
2n trimestre 2016
2n trimestre 2017

Desafectació com a zona portuària i recuperació del port 3r trimestre 2015
vell per a la ciutat d'Eivissa.
Eliminació de barreres que impedeixen el lliure pas i 3r trimestre 2015
circulació de la ciutadania fins al cantil en tota l'extensió
del port, llevat d'aquella que per motius d'estricta
seguretat per a les persones hagi de tenir un accés
controlat.
Determinació per part de la ciutat dels usos 3r trimestre 2015

FET
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REVISIÓ S2016

complementaris dels espais portuaris.
Recuperació del martell com a plaça urbana sense cap 3r trimestre 2015
construcció en la seva superfície.
13.3 Impulsarem nous mecanismes que fomentin la inversió en rehabilitació. Per això
3r trimestre 2016
és fonamental activar la inspecció tècnica d’edificis. El foment de la seguretat
edificatòria és també una font de circulació econòmica.
13.4 Abordarem la conversió, per part del Consell, del primer cinturó de ronda (E-10)
1r trimestre 2019
en bulevard i la utilització d’aquest vial com a tampó de l'entrada de vehicles a la
ciutat. S'ha de racionalitzar l'accès a la ciutat del trànsit rodat particular i apostar
per una mobilitat col·lectiva. L'àrea metropolitana d'Eivissa arriba fins a Jesús-Puig
d'en Valls-Sant Jordi-Aeroport. No podem tractar aquest tema sense tenir en
compte aquesta realitat diària.
13.5 Tornarem a prioritzar la recuperació del centre històric, mobilitzant fons del Reina Sofía
4t trimestre 2017
Consorci Patrimoni, fons propis i d'altres administracions que ho permetin per a
gestionar el béns Patrimoni de la Humanitat i la seva àrea d’influència directa.
Així, continuarem amb la rehabilitació de sa Penya i aconseguirem la rehabilitació Vara de Rey
4t trimestre 2016
del Mercat Vell i sa Peixateria. Per això comptarem amb l’opinió de totes les parts
4t trimestre 2017
implicades. També desenvoluparem la reforma de Vara de Rey, convertint aquest Mercat Vell i Sa Peixateria
espai en la gran plaça de vianants que necessita la ciutat, i que donarà vida als
1r trimestre 2016
comerços de la zona. Construirem l’aparcament subterrani del parc Reina Sofia, Sa Penya
amb espais especialment reservats per als veïns.
13.6 Revisarem els PEPRI de Dalt Vila, la Marina i sa Penya, a fi d’establir un pla de
gestió integral dels béns Patrimoni de la Humanitat.

1r trimestre 2017

13.7 Desenvoluparem un pla de barris mitjançant la redacció de projectes Acció amb el Consell de Participació.
consensuats amb els veïns per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament i la
calendarització de las actuacions des del punt de vista plurianual de la legislatura.
13.8 Ens oposarem a la construcció de nous ports esportius.

1r trimestre 2016

13.9 Estudiarem la viabilitat d’esponjar l’urbanisme de la ciutat.

4t trimestre 2015

13.10 Posarem en marxa d’un pla de xoc pel manteniment urbà i jardins que Remodelació del carrer Jondal (barris de Can Cantó, Ca
incorporarà moltes de les obres urgents que necessita la ciutat, com per exemple: n’Escandell, Cases Barates i Cas Mut).
Urbanització de s’Illa Plana.
Urbanització de l’avinguda Sant Jordi.
Remodelació del carrer Pere Francès.
Pla Especial des Puig des Molins.
Pla Especial de ses Feixes.
Urbanització dels polígons de Can Bernat i Can Bufí.
13.11 Promourem els acords necessaris amb altres administracions que permetin Finalització de les obres del Parador Nacional de
portar a terme les següents obres de referència per a la nostra ciutat:
Turisme.
Remodelació del Passeig de ses Figueretes.
La transformació de l’E-10, que permetrà pacificar la
ciutat i fer que Can Misses es connecti definitivament a la
resta de la ciutat. A més a més, també permetrà crear
noves places d'aparcament en la línia de millorar la
mobilitat a la ciutat.

1r trimestre 2019

2n trimestre 2017

3r trimestre 2015

4t trimestre 2016
1r trimestre 2019
4t trimestre 2016
1r trimestre 2019
1r trimestre 2019
4t trimestre 2018
1r trimestre 2016
2n trimestre 2019
1r trimestre 2018

4t trimestre 2017

Rehabilitació del Mercat Vell i sa Peixeteria.

4t trimestre 2017

Desenvolupament de les obres del port. La 4t trimestre 2015
infraestructura portuària és un motor econòmic basat en
el potencial turístic que permetrà l'arribada de creuers.
Redacció del Pla Parcial, Projecte d'Urbanització i Parc 4t trimestre 2015
de Ca n’Escandell de forma imaginativa, participativa i
econòmica.

14. MEDI AMBIENT
Una Eivissa sostenible i modèlica és la meta per fomentar la convivència entre el medi ambient i la ciutat d’una manera transversal. Consolidarem els projectes progressistes, resoldrem els problemes
urgents que fan perillar el medi ambient i prioritzarem aquells projectes que el protegeixin.
Comptarem per a aquestes tasques amb la incorporació dels principis d'ecologisme i sostenibilitat com a objectius de l’acció del sector públic i part de totes i cada una de les polítiques que es
desenvolupin.
OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

14.1 Signarem abans dels primers 100 dies de govern un manifest per
defensar i fer rendible el nostre patrimoni sense exposar-lo a projectes
especulatius. El Manifest “Eivissa Verda” estarà vinculat a les línies de
treball que demanda la ciutadania. Compromís de salvaguarda del
nostre patrimoni natural (Ses Feixes i la praderia de posidònia),
reprendre els compromisos acordats (Ses Feixes, acords de 2009) i
fomentar el diàleg entre les diferents parts implicades.
14.2 Demanarem la inclusió de ses Feixes en la Declaració de Patrimoni Enviarem una carta oficial al Ministeri de Cultura demanant que ho
de la Humanitat.
incloguin al seu calendari.

4t trimestre 2015

14.3 Restaurarem el sistema hídric de ses Feixes.

1r trimestre 2018

14.4 Instarem al Govern balear a la protecció integral i efectiva de la
posidònia.
14.5 Crearem parcs canins adientment dotats i amb normes d’ús i
responsabilitat. Paral·lelament fomentarem un cens caní municipal per
a compatibilitzar la tinença d'animals amb la higiene, la salut pública i
la seguretat de les persones i béns municipals, així com per una major
protecció i millor tracte dels animals.
14.6 Tramitarem la contracta del Pla de Neteja presentat per evitar més
problemes al contribuent, al temps que lliurarem idees a la nova
contracta (recollida bilateral, augment dels contenidors soterrats, camió
biocompartimentat, …)
14.7 Planificarem el soterrament del cablejat.
14.8 Crearem taules de treball amb representants de tots el sectors de la
societat com a punt de partida per a la millora contínua en la gestió de
les platges del nostre litoral (es Molins, Talamanca, ses Figueretes, sa
Penya), atenent a la dotació de serveis i l'activació i
manteniment d'aquests durant tot l’any.

Adquisició d’una casa a Ses Feixes per convertir-la en un centre
d’interpretació.

FET
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3r trimestre 2016

4t trimestre 2015
Creació Parcs canins

4t trimestre 2015

Fomentarem la inscripció a través de l’oferiment gratuit de la
vacuna contra la ràbia.

1r trimestre 2017
4t trimestre 2015

Es convocaran al finalitzar la temporada i abans de redactar el
pressupostos.

1r trimestre 2017
3r trimestre 2016

4t trimestre 2016

14.9 Recuperarem, amb garanties, l’accés a les cales de s’Arany i
s’Aranyet (sa Penya).
14.10 Millorarem la neteja i equipaments de les platges del municipi.

3r trimestre 2018

14.11 Oferirem una ciutat més habitable i amb majors possibilitats de Neteja i millora del solar d’Illa Plana per fer un parc.
benestar, esbarjo i diàleg.
Parc caní a Can Misses.
Parcs infantils.
Càmera web a les platges.
Mapa de soroll.
14.12 Afavorirem jardins verticals en edificis.
Organització de xerrades (jardins verticals a finestres, horts
urbans).
Fer tallers amb materials orientatius.
14.13 Cercarem consens de costos amb els Govern balear i central per al Contacte amb el Govern balear.
projecte de convertir la necròpolis des Puig des Molins en un "pulmó Fer camins/rutes senyalitzades.
verd".
14.14 Promourem acords amb el Consell per a reconvertir el Prat de ses Arreglar camins.
Monges en un segon "pulmó verd".
Petició Consell Insular d’Eivissa canvi de panells informatius.
Promocionar les visites guiades.

1r trimestre 2016
4t trimestre 2015
4t trimestre 2015
2n trimestre 2016
4t trimestre 2016
1r trimestre 2016

4t trimestre 2015
4t trimestre 2015
1r trimestre 2016

1r trimestre 2018

14.15 Formarem activament en agricultura ecològica i d’hort urbà,
aprofitant la infraestructura de Can Tomeu i combinant aquesta acció
amb la reconversió de solars urbans en horts urbans.
14.16 Facilitarem l’accés a les dades del sistema de medició i diagnòstic de
la qualitat de l'aire.
14.17 Convertirem, en col·laboració amb artistes locals, el ciment de murs
i escales antiestètiques en recreacions visuals relacionades amb el
patrimoni natural.
14.18 Prioritzarem un mobiliari d'esbarjo als jardins, parcs i instal·lacions
municipals que combini reciclatge, ergonomia, innovació i disseny. Per
exemple, el banc WIFI, seient cub reciclat, mobiliari sensorial, mobiliari
ergonòmic o mobiliari pròtesis de la natura.
14.19 Mantindrem un servei de jardineria públic, no externalitzat,
optimitzant els recursos, dividint el treball de forma planificada i
recolzada per un estudi tècnic des de l'Ajuntament. Farem una
avaluació i inventari de les necessitats per zones.
14.20 Fomentarem el transport públic i sistemes de transports més
sostenibles: bicicletes i connexions específiques en temporada entre
els pàrquings dissuasius i el centre.
14.21 Posarem en marxa mesures per a augmentar els usuaris de vehicles
elèctrics: bonificacions fiscals, zones de recàrrega i gratuïtat de la zona
blava.

Projecte horts urbans a Can Tomeu.

2n trimestre 2016

3r trimestre 2017

Reconversió de solars urbans en horts.
Instal·lació de panells informatius sobre la qualitat de l’aire a la
ciutat.

2n trimestre 2017
2n trimestre 2017

14.22 Farem un manteniment òptim dels aparcaments dissuasius.
14.23 Invertirem en eficiència energètica als edificis municipals a través de
la compra d'energia renovable i l’aplicació d'invents amb energia solar,
per exemple l’ús d’endolls solars. Promourem que també es faci a altres
construccions del municipi.

3r trimestre 2016

2n trimestre 2016
2n trimestre 2016
3r trimestre 2017

4t trimestre 2016

2n trimestre 2017
2n trimestre 2017
4t trimestre 2016

3r trimestre 2016
Instal·lació taules escacs.

3r trimestre 2016

Mobiliari intel·ligent.

4t trimestre 2018

Mantindrem un servei de jardineria públic.

3r trimestre 2015

Estudi tècnic d’optimització de recursos.
Avaluació i inventari de les necessitats per zones.

2n trimestre 2016
2n trimestre 2016

Construcció carril bici avinguda Sant Jordi.

4t trimestre 2015

Connexions pàrquings dissuasius.

2n trimestre 2018

Bonificacions fiscals
Zones de recàrrega
Gratuïtat de la zona blava

4t trimestre 2015
1r trimestre 2016
4t trimestre 2016
1r trimestre 2016
3r trimestre 2016

4t trimestre 2016

14.24 Fomentarem
la
recollida
selectiva
i
la
cultura
de
reciclatge (campanyes / diades / "Setmana verda").
14.25 Crearem un cens d’empreses verdes que siguin bonificades via
impostos i auditades en un protocol de "4Rs".
14.26 Difondrem i farem complir les ordenances municipals entorn a la
contaminació acústica i horaris.
14.27 Regularem els cercaviles de les discoteques perquè no provoquin
molèsties al veïnat.

Campanya cultura de reciclatge.

4t trimestre 2016
3r trimestre 2018

Campanya de sensibilització.
Campanya de sonometries.
Reunió amb els responsables dels cercaviles.

2n trimestre 2016
3r trimestre 2016
3r trimestre 2015

Reunió al principi de temporada per informar del que es pot fer i el 2n trimestre 2015
que no.
14.28 Avaluarem periòdicament les accions i metes ambientals amb la
3r trimestre 2016
finalitat de supervisar amb eficàcia les contractes i convenis municipals.
14.29 Vetllarem per l'estat òptim d'infraestructures com els emissaris i la
depuradora, columna vertebral del medi ambient i del teixit econòmic,
assegurant-nos la seva situació més adient.
14.30 Exigirem a les administracions competents l’estudi i control estricte
dels cabals dels pous existents i dels pous il·legals.
14.31 Instarem al Consell perquè impulsi la interconnexió de dessaladores
per proveir d’aigua de qualitat als nostres veïns.
14.32 S’estudiarà la possibilitat de gestionar el subministrament de l’aigua
mitjançant una empresa pública o semipública.

Comunicació i seguiment a través del Govern balear.

3r trimestre 2015

Integrat al decret de sequera.

3r trimestre 2015

Alegacions al decret de sequera.

4t trimestre 2015

Contracte d’una empresa que farà la reversió, un estudi del
clavagueram i valoració de les millores adients.

1r trimestre 2016

Contracte d’una empresa que valorarà econòmicament les
diferents opcions.

1r trimestre 2016

14.33 Eliminarem totes les grans estructures publicitàries del municipi que
no compleixin amb la normativa.
14.34 Conscienciarem els nostres ciutadans dels avantatges econòmics i A través de la contracta es faran campanyes periòdiques als
mediambientals d’una gestió de residus responsable.
contenidors de fems.
Campanya publicitària sobre el cost públic de l’incivisme.
Campanya per la recollida dels fems de cans.
14.35 Promourem campanyes per eradicar les bosses de plàstic d’un sol Es treballarà amb Amics de la Terra donant suport a la seva
ús.
campanya de conscienciació.

2n trimestre 2017

3r trimestre 2018

1r trimestre 2019
2n trimestre 2016

1r trimestre 2017

4t trimestre 2015
4t trimestre 2015
4t trimestre 2016

4t trimestre 2017
4t trimestre 2016
1r trimestre 2017

15. MOBILITAT
La ciutat d'Eivissa, malgrat ser el principal nucli d'habitants de la nostra illa, té un territori molt reduït. Això, que dificulta la mobilitat dels ciutadans, ha de ser alhora un estímul per potenciar l'ús d'altres
mitjans de transport com la bicicleta o l’autobús.
Volem que els vianants siguin els protagonistes de la mobilitat dins del nucli urbà i per a ells recuperarem els principals llocs de trobada de la nostra ciutat. Això s’ha de fer donant les màximes
comoditats als ciutadans, que han de recuperar el dret a poder circular lliurement d’una manera eficient i agradable.
OBJECTIUS
15.1 Millorarem la qualitat del transport públic amb la reobertura de la nova estació
d'autobusos, que estarà connectada amb el port mitjançant un servei de "bus
llançadora" i dotada d’un centre cicloturístic. Es contemplarà incloure parades a l’interior
de la ciutat per donar millor servei.

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ FET
2n trimestre 2016
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2n trimestre 2017

15.2 Instarem el Consell Insular a impulsar el Consorci de Mobilitat, on estiguin tots els
ajuntaments i estudiïn la viabilitat d’una empresa pública de transport.
15.3 Crearem la targeta “Eivissa&Bus”, un sistema d'abonament al transport públic
pensat per potenciar l'autonomia dels grups socials sense accés a l’automòbil
mitjançant una tarifa plana de transport públic així com ajuts per a l’abonament de
transport pensat per facilitar la mobilitat de menors i joves, persones amb mobilitat
reduïda, persones de baixa renda i persones majors.
15.4 Revisarem la funcionalitat dels accessos de vehicles a la ciutat per reduir els
embussos.
15.5 Farem una revisió de la trama urbana comptant amb les propostes de les
associacions del municipi. Posarem especial atenció en l’eliminació de barreres
arquitectòniques, l’ampliació de voreres, la renovació del paviment atenent a les
necessitats de seguretat viària, millorar la il·luminació de les vies que ho necessiten fent
ús d'alternatives d'estalvi energètic, la fluïdesa i mobilitat viària dels barris i el
condicionament i reposició de la senyalització.

Enviarem una carta al Consell Insular d’Eivissa
demanant que ens nomenin.
Coordinat amb el Consell Insular d’Eivissa,
demanarem a la nova contracta que ho inclogui.

1r trimestre 2016
3r trimestre
2018

2n trimestre 2016
Inici reunions sectorials barreres
arquitectòniques.
Il·luminació vies.

3r trimestre 2015

Seguretat viària.

1r trimestre 2016

15.6 Crearem instruments específics per a la millora de l’accessibilitat urbana per a
persones amb diversitat funcional i potenciar l’habitabilitat de la ciutat.
15.7 Durem a terme polítiques de foment de la mobilitat en bicicleta oferint el "Servei
Eibici". Un servei fàcil, pràctic, sostenible i còmode que combinarà tres elements: Bicing
(servei de bicicleta pública) + Bicibox (aparcament segur) + Sistema de geolocalització.

Pasos de vianants elevats, paviment diferenciat i
semàfors amb so.
Treure la contracta.

2n trimestre 2017.

Començament servei.

4t trimestre 2016

15.8 Dotarem de bicicletes elèctriques els serveis municipals per a l’ús diari: visites sobre
el territori, desplaçament del domicili fins al lloc de feina. Aquest servei contemplarà
l'opció de les bicicletes solars.
15.9 Instalarem una xarxa de punts de recàrrega ubicats en llocs accessibles (primer
cinturó de ronda, aparcaments dissuasius, estació d’autobusos, …).

Arreglar i fer servir les que ja tenim.
Planificar les necessitats.
Comprar noves bicis si és necessari.
Subvenció Govern balear.
Instal·lació a pàrquing dels multicines, Vara de
Rey, Parking Bfit

4t trimestre 2015
1r trimestre 2016
2n trimestre 2016
4t trimestre 2015
1r trimestre 2016

1r trimestre 2018

3r trimestre 2016

15.10 Estudiarem reduccions en l’impost municipal de vehicles per als vehicles elèctrics.

1r trimestre 2017

15.11 Continuarem amb una política activa d'aparcaments dissuasius en la perifèria urbana, Posar en bon estat dos nous aparcaments.
prioritzant el bon estat dels espais i integrant en ells el "Servei Eibici" i de bus llançadora Posada en marxa del servei Eibici.
per a la comoditat del usuaris que vulguin apropar-se al centre.
Nova contracta que faci servei llançadora.
15.12 Habilitarem mitjans per facilitar la deixada i recollida dels infants per part de les Camins escolars.
famílies a les àrees escolars.
15.13 Estudiarem les principals mancances en l'accés als polígons per consensuar Rodona accés al polígon de Cas Dominguets.
solucions que evitin retencions. Revisarem les zones de càrrega i descàrrega tenint en
Càrrega i descàrrega.
compte les necessitats actuals dels comerços i la distribució urbana de mercaderies.

2n trimestre 2016

15.14 Tal com està establert al Pla Director de Murades, estudiarem la viabilitat de construir
un ascensor com a alternativa d'accés per als vianants a Dalt Vila.

1r trimestre 2017

4t trimestre 2016

4t trimestre 2016
3r trimestre 2018
4t trimestre 2017
4t trimestre 2015
2n trimestre 2018
1r trimestre 2018

UN AJUNTAMENT EFICAÇ I EFICIENT
16. ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
L'Ajuntament d'Eivissa ha de ser una administració exemplar. Com les altres administracions, un ajuntament es nodreix de recursos que els ciutadans aporten via impostos, i ha d’utilitzar-los amb
eficàcia i eficiència, d’una forma austera i racional.
L'Administració Pública ha de tractar a tots els ciutadans per igual, prenent de cada un en funció de la seva capacitat i donant a cada un en funció de la seva necessitat. Per això, la ciutadania ha de
sentir que se la tracta amb justícia, tant en la recaptació de recursos com en la despesa.
OBJECTIUS
16.1 Defendrem davant les altres administracions el reconeixement de la
capitalitat insular de la ciutat d’Eivissa. Aquesta realitat, àmpliament
reconeguda per la població eivissenca, s’ha de transformar en una sèrie de
contraprestacions indicades a la legislació balear. Els ciutadans d’Eivissa, tal
com ocurre a Palma, han de compartir els serveis del seu municipi amb els
de la resta de l’illa, que es desplacen cada dia per fer qualsevol tipus de
gestions o treballar. Per això, ens pareix necessari que aquest fet es vegi
reconegut dins la Llei de capitalitat.
16.2 Desenvoluparem, fins a la seva finalització, el projecte de modernització
de processos de l'ajuntament, i la seva projecció a través de la seu virtual de
l'ajuntament, permetent al ciutadà completar cada vegada més tràmits de
manera telemàtica.
16.3 Millorarem el servei de recaptació municipal i la gestió del cobrament
d’impostos.

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

Actualitzar els informes.

4t trimestre 2016

Ponència al Consell.

4t trimestre 2017

Presentació al Parlament

4t trimestre 2018

Gestió de llicències activitat i ITE.

4t trimestre 2016

PDAs policia local.

4t trimestre 2016

Fraccionaments pagament IBI i fems.
Rebaixa pagament anticipat.
Bonificació IBI a families amb necessitats especials.
16.4 Potenciarem el perfil del contractant per aprofundir en la tramitació Impulsar que les empreses presentin el documents de
telemàtica de les contractacions municipals.
forma telemàtica.
16.5 Promourem el cobrament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a tots els
immobles propietat de l'Església Catòlica i altres cultes, que no estiguin
destinats directament al culte religiós.
16.6 Farem efectiu el recàrrec en el pagament de l’IBI als habitatges
desocupats dins el marge que permeti la llei.
16.7 Aplicarem impostos i taxes d’acord amb el principi de progressivitat fiscal,
dins de l’escàs marge que permet la llei.
16.8 Gravarem l’ús de la via pública per part dels caixer automàtics.

4t trimestre 2016
4t trimestre 2016
4t trimestre 2016
4t trimestre 2016

16.9 Dotarem les oficines municipals de l’edifici de sa Colomina de punts
d’autogestió telemàtics de tràmits municipals.
16.10 Implantarem la venda telemàtica d’entrades per al Centre Cultural de Can
Ventosa.
16.11 Consolidarem l’ús de programes de software lliure gratuït a les oficines
municipals.
16.12 Desenvoluparem un programa de contenció de la despesa corrent de Pla d’eficiència energética.
l'ajuntament que permeti alliberar pressupost municipal per poder prestar
Licitació contracta telecomunicacions.
serveis de qualitat a la ciutadania.
Domotització C19.
Climatització

4t trimestre 2017

FET
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1r trimestre 2017

4t trimestre 2016
4t trimestre 2017
4t trimestre 2016
3r trimestre 2015
4t trimestre 2016

1r trimestre 2017
3r trimestre 2015

2n trimestre 2016
3r trimestre 2016
4t trimestre 2016

2n trimestre 2017
1r trimestre 2017

16.13 Reduirem els salaris de càrrecs polítics i eliminarem les dietes per als
regidors amb dedicació exclusiva.
16.14 Racionalitzarem les despeses en publicitat institucional.
16.15 Estudiarem la implantació d'un sistema centralitzat de gestió
d'aprovisionaments que permeti estalviar costos a l'ajuntament, racionalitzar
la despesa i donar accés a quants més proveïdors sigui possible a la
presentació d'ofertes de béns i serveis, generant-se economies d'escala,
racionalitzant costos i millorant la transparència i participació.
16.16 Prestarem especial interès als programes finançats amb fons europeus a
fi de no perdre cap entrada d’ingressos.
16.17 Utilitzarem el més possible banca ètica o que tingui criteris ètics de
funcionament.
16.18 Promourem la mancomunació de serveis, liderada pel Consell, com a eina
per a millorar-los i reduir la despesa.
16.19 Revisarem el nombre de càrrecs eventuals, reduint-los al màxim i exigint
una alta qualificació per assignar-los.
16.21 Millorarem l’atenció ciutadana dirigida als col·lectius vulnerables i
adequarem, en la mesura que sigui possible, els edificis públics per facilitar
l’accés a totes les persones discapacitades.
16.22 Prioritzarem, sempre que sigui possible, l’adquisició i/o rehabilitació
d’edificis existents, amb interès històric, arquitectònic o etnològic, per al seu
ús públic.
16.23 Modernitzarem i reforçarem el treball de la Policia Local, augmentant la
dotació de mitjans, especialment en temporada estival.

3r trimestre 2015
1r trimestre 2016
4t trimestre 2017

4t trimestre 2015
1r trimestre 2016
Inventari necessitats aigua.
Valoració

3r trimestre 2015
1r trimestre 2016
3r trimestre 2015

Formació atenció al públic

4t trimestre 2016

Adequació edicificis públics.

4t trimestre 2018

Rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament de la plaça
d’Espanya.

1r trimestre 2017

Compra de nous vehicles.
Borsí policia estival.
Compra i posada en funcionament de les noves PDAs.

3r trimestre 2016
3r trimestre 2016
3r trimestre 2015
3r trimestre 2015

16.24 Intensificarem els controls de velocitat i de conducció als carrers del
municipi.
16.25 Durem a terme campanyes de conscienciació i educació entre nens, joves,
conductors i ciclistes.
16.26 Fomentarem una major coordinació, comunicació i col·laboració entre les Campanyes conjuntes amb la DGT.
forces de seguretat de l’Estat i la policia local.
Reunions amb la Policia Nacional.
16.27 Intensificarem els controls d’animals considerats perillosos per la llei i Controls als establiments que venen animals.
exigirem el compliment de les normatives.

3r trimestre 2015

3r trimestre 2017

4t trimestre 2015
4t trimestre 2015
4t trimestre 2016

17. TRANSPARÈNCIA
Les tecnologies de la informació doten els governs municipals de nous canals de comunicació amb la ciutadania. L’Ajuntament d’Eivisa aprofitarà aquestes eines per augmentar la transparència als
seus processos i la fluïdesa dels seus missatges.
OBJECTIUS

ACCIONS

17.1 Desenvoluparem un debat sobre l'estat de la ciutat amb caràcter Redactarem un Reglament d’organització municipal.
anual, per tal que la ciutadania conegui els objectius a curt i mitjan
termini del govern.

TEMPORALITZACIÓ
2n trimestre 2016

FET

NOVA DATA
REVISIÓ S2016
1r trimestre 2017

17.2 Promourem l’assistència dels ciutadans als plens de l’Ajuntament, Enviarem l’ordre del dia dels plens als membres del Consell de
publicitant a través de la pàgina web els ordres del dia i publicant les participación ciutadana.
actes amb la major brevetat possible. Estudiarem canviar l’horari per
fer possible que pugui acudir-hi la gent que així ho desitgi.
17.3 Posarem en marxa un sistema de streaming que permeti a la
ciutadania seguir el desenvolupament dels plens municipals a través
de la página web de l’Ajuntament en directe i, tal com ja es fa,
penjarem els vídeos perquè sigui possible un visionat posterior.
17.4 Donarem un impuls a la transparència creant una Regidoria de
L’organigrama de la corporació local, els currículums de l’alcalde,
Transparència i publicarem a la página web de l’Ajuntament:
regidors, regidores i personal eventual, la seva retribució, viatges
i agenda.
La declaració de la renda i patrimoni de l’alcalde.
Les eines d'ordenació territorial i urbanística, les ordenances i
normatives.
Els contractes signats i les factures pagades per l'Ajuntament.
Començarem pels de més import econòmic i avançarem
progressivament fins als de menor quantia.
Els pressupostos anuals de la corporació, i les liquidacions anuals
amb un informe explicatiu i l’inventari.
Informació del cost real dels serveis públics i els costos de
manteniment de les instal·lacions, serveis municipals i plantilla,
amb la finalitat de conscienciar la ciutadania de la necessitat de
tenir-ne cura i fer-ne un bon ús.
Informació sobre el cost de les infraestructures o inversions
realitzades i el seu estat d’execució o modificació a mesura que
es vagin produint.
17.5 Continuarem l'avaluació de les activitats municipals a través
d'entitats independents com Transparència Internacional.

3r trimestre 2015

1r trimestre 2016

4t trimestre 2015
4t trimestre 2015
4t trimestre 2015
4t trimestre 2015
4t trimestre 2015
4t trimestre 2015

4t trimestre 2015
4t trimestre 2015

18. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Millorar la relació de la ciutadania amb la ciutat d'Eivissa ha de ser un objectiu estratègic del govern de la ciutat. Per això s'han d'establir instruments efectius d'implicació en les activitats ciutadanes
i en el govern municipal a partir dels principis de participació, solidaritat, corresponsabilitat i sostenibilitat. Així aconseguirem una ciutat més oberta, transparent i dialogant amb la seva ciutadania.
Fa falta crear canals a través dels quals la ciutadania pugui participar en la governança de la ciutat, incrementar la integració del teixit associatiu i veïnal, reconèixer a la ciutadania la seva participació
i implicació en la ciutat, demostrar que mitjançant polítiques de participació progressistes es pot estimular la participació ciutadana i fer una ciutat més oberta, propera, transparent i dialogant amb la
seva ciutadania, i amb tot això convertir la ciutat d'Eivissa en un referent pel que fa a participació ciutadana.
OBJECTIUS

ACCIONS

18.1 Activarem el Consell de Participació Ciutadana (CPC) com a fòrum consultiu
permanent del govern de la ciutat, complint en primera instància el reglament de
participació ciutadana.
18.2 Revisarem el reglament de participació ciutadana per incloure nous canals de Inclosió al reglament de la IBIZAPP
participació que facin ús de mitjans tècnics que antigament no estaven a l'abast
de la ciutadania i de l'Administració.

TEMPORALITZACIÓ

FET

NOVA DATA
REVISIÓ S2016

3r trimestre 2015
2n trimestre 2016

1r trimestre 2017

18.3 Convidarem a participar en el Consell de Participació Ciutadana a entitats
representatives del teixit veïnal, comercial i associatiu de la ciutat, promovent
d’aquesta forma l’associacionisme com a forma d’implicació dels ciutadans en
els problemes de la ciutat.
18.4 Convidarem el Consell de Participació Ciutadana a exercir el seu dret de Enviarem a totes les vocalies els ordres del dia del Ple
participació en els debats plenaris i se li presentaran els pressupostos municipals de l’Ajuntament.
i els instruments de gestió de l'urbanisme de la ciutat.
Se’ls enviaran els pressupostos municipals i els
instruments de gestió de l’urbanistme de la ciutat.
18.5 Determinarem conjuntament amb el Consell de Participació Ciutadana un S’establirà una dotació econòmica (començant per
import, que progressivament anirà augmentant, del capítol d'inversió dels 60.000€) perquè el CPC decideixi el seu ús.
pressupostos municipals. Perquè els ciutadans puguin decidir en part, què és el
que s’ha de fer per la seva ciutat.
18.6 Buscarem la implicació directa de la ciutadania en les activitats municipals a A través de la IBIZAPP.
través de la potenciació del model de voluntariat, desenvolupant un model de
generació de recompenses per actuacions cíviques quotidianes i actes de
voluntariat. D’aquesta forma, incorporarem de manera transversal la participació
ciutadana a les actuacions municipals, premiant la ciutadania per la seva
implicació en la ciutat mitjançant la creació d'un sistema de reconeixement públic.
18.7 Impulsarem els canals de comunicació directa entre ciutadania i àrees IBIZAPP
municipals, primant l'ús de les xarxes socials i de tecnologies de la informació, i Posada en marxa de la nova pàgina web de
en particular la tecnologia de telefonia mòbil en la gestió bidireccional de la l’Ajuntament
informació.
Ús del Facebook i Twitter institucionals per fer difusió i
18.8 Consultarem a la ciutadania en relació a projectes rellevants per a la ciutat, no
inclosos al pla de mandat municipal.
18.9 Fomentarem la col·laboració ciutadana perquè Eivissa sigui més segura,
obrint vies perquè al ciutadà li sigui més accessible el contacte amb la policia.

Acció no portada a terme dins el
plaç previst.
Acció portada a terme.
Acció no viable.

rebre demandes ciutadanes.
A través de les tecnologies de informació i
comunicació.
A través de la figura del policia de barri.
A través de la direcció de correu electrònic.

3r trimestre 2015

3r trimestre 2015
4t trimestre 2015

1r trimestre 2016

1r trimestre 2016

2n trimestre 2016

2n trimestre 2016
1r trimestre 2016
3r trimestre 2015
4t trimestre 2015
3r trimestre 2015
3r trimestre 2015

1r trimestre 2017

